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RESUMO 

A partir de pesquisas realizadas junto aos documentos do se-
culo XVIII, pertencentes a Camara Municipal de Ouro Preto, e que 
integram o acervo do Arquivo POblico Mineiro, e de extensa biblio-
grafia, foi possfvel resgatar o tracado urbano da antiga Vila Rica, 
nas decadas iniciais do Setecentos. Algumas conclusbes, embora 
preliminares, foram alcangadas, constituindo-se em pistas para ou-
tros estudos relativos ao sistema colonial, em alguns aspectos de 
suas yarias vertentes — rxditica, administrativa, econernica, social e 
artistica. 

ABSTRACT 

By consulting eighteenth-century documents from the Municipal 
Chamber (City Council) of Ouro Preto, found in the Public Archives 
of the State of Minas Gerais, as well as an ample bibliography, it 
was possible to reconstruct the street plan of Vila Rica during the 
first decades of that century. 

Certain preliminary conclusions are reached, rich in sugges-
tions for further studies of the colonial system in its various aspects: 
political, administrative, economic, social and artistic. 

INTRODUcA0 

Revista do Departamento de 
Hist6ria. 
9 (1989) : 141-148 

0 motivo que levou a Secretaria do Patrim6nio Historic° e Ar-
tistico Nacional (SPHAN-Ministario da Cultura) a subsidiar a pes-
quisa bibliografica e arquivfstica, que possibilitara resgatar o traca- 
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do urbanistico -arquitetonico de Ouro Preto, explica-se pela neces-
sidade de urn conhecimento maior daquele n6cleo historic°, uma 
vez que por forca do Decreto-Lei n 9  25, datado de 30 de novembro 
de 1937, esta Instituigao a a responsavel legal por sua preservacao 
e conservacao. 

Nesta oportunidade, o que aqui registramos sao os resultados 
da 1 8  etapa deste trabalho, que je foram tema de comunicacao 
apresentada no "IX Seminario de Estudos Mineiros: Seculo XVIII — 
Crise e Transformacao". Vale dizer que a analise destes primeiros 
dados encontra-se em sua fase preliminar o que, no entanto, nao 
impede o registro de algumas conclusbes como, por exemplo, as 
que permitiram delinear a primeira planta da entao Vila Rica, no pe-
riodo de 1711 a 1736, aproximadamente. 

Parte de urn projeto mais amplo, que inclui o trabalho de outros 
profissionais, tais como arquitetos e sociologos, esta pesquisa 
possibilita estudar o sistema colonial em alguns aspectos de suas 
varias vertentes — politica, administrativa, econ6mica, social e ar-
tistica. Para isto, demos infcio a uma ambiciosa pesquisa que preve 
o levantamento e analise de fontes bibliograficas e arquivlsticas de 
quase tres seculos de histOria. 

METODOLOGIA 

0 levantamento das fontes bibliograficas 1  teve lugar nas prin-
cipals bibliotecas de Belo Horizonte, Ouro Preto e Rio de Janeiro e, 
se nao foi exaustivo, pelo menos teve o merit° de reunir urn numero 
substancial de tftulos sobre a cidade, tema de nossos estudos. De-
pois de cuidadosa leitura, foram selecionados 162 livros — nao in-
cluimos aqui capftulos de obras gerais e artigos de revistas e jor-
nais — reunidos em 7 grupos distintos: 

1 — obras que exaltam a cidade 
2 — obras literarias sobre a cidade (cronicas e poesias) 
3 — obras consideradas fontes primarias (folhetos da Camara Mu-

nicipal de Ouro Preto, datados do seculo XIX) 
4 — obras que analisam superficialmente os varios aspectos da ci-

dade e que nao fazem nenhuma referencia a fontes primarias 
5 — obras que analisam corn profundidade os varios aspectos da 

cidade, corn indicacOes de fontes primarias 
6 — obras que descrevem , aspectos geograficos da cidade 
7 — viajantes estrangeiros. 

Deste conjunto, destacamos algumas obras mais significati-
vas, como por exemplo, "A Arte em Ouro Preto" e "Vila Rica For-
macao e Desenvolvimento — Residencias", de Diogo de Vascon-
cellos e Sylvio de Vasconcellos, respectivamente 2 , que tragam 
uma especie de itinerario do desenvolvimento urbano daquele ai-
de() hist6rico, como o crescimento do povoado a partir dos locals 
de mineragao, a abertura de novas ruas, a delimitacao dos espacos 
por parte do Orgao responsavel pela administracao p6blica (Sena-
do da Camara), as edificacoes religiosas e civis, sendo estes te-
mas contextualizados historicamente. 

Outras publicacOes que merecem destaque sao os trabalhos 
de Daniel Linguanotto, Henrique Barbosa Cabral e Donald Ramos, 

1. Registramos aqui os nossos 
agradecimentos ao bibli6grafo 
Hello Gravata, por sua preclosa 
colaboragao. 

2. VASCONCELLOS, °logo L 
de A. P. de. A Arte em Ouro 
Preto. Belo Horizonte, Academia 
Mineira de Letras, 1934. 
VASCONCELOS, Sylvio de. Vile 
Rica Formaceo e Desenvolvi-
mento — Residencies. Sao Paulo, 
Perspective, 1977 
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3. UNGUANOTTO, 	Daniel. 
Descubra Ouro Preto. Sao Pau-
lo, CuItrix, 1972. 
CABRAL, Henrique Barbosa da 
Silva. Ouro Preto. Belo Hori-
zonte, sled, 1969. 
RAMOS, Donald. Vila Rica: Pro-
pile of a Colonial Brasilian Urban 
Center. mimeo. 

4. Todos os dados levantados 
nests trabalho — pesquisa bibilo-
grafica e arquivfstica — estarao, 
futuramente, a disposlcao para 
consultas na Divisao de Docu-
mentacao e Pesquisa Histerl-
ca/SPHAN/BH e no Escriterlo 
Tecnico/SPHAN/Ouro Preto. 

5. Uvros manuscritos corn fo-
Ihas numeradas a rubricadas, 
geralmente contend° termos de 
abertura e encerramento. 

6. Usaremos a abreviatura 
S.C.-CMOP — APM para identifi-
car os documentos pertencentes 
ao fundo arquivfstico Seca° Co-
lonial — Camara Municipal de 
Ouro Preto — Arquivo POblico 
Mlneiro. 

7. "Actas da Camara de Vila 
Rica — 1711/1715". In: Annaes 
da Biblioteca Nacional, 1927, 
vol. XLIX. 

B. Ver WOOD, A. J. R. Russel: 
"0 Governo Local na America 
Portuguesa: Um Estudo de Di-
vergencia Cultural". In: RevIsta 
de HIstorla. Sao paulo. 1977, 
vol. LV (109), ano XXVIII. 
O autor lista neste artigo, as 
quatro principals rendas auferi-
das polo Senado da Camara, a 
saber: Rendas de Afericao, do 
Ver, das Melas Patacas a da 
Carceragem. Informs, tambem, 
que os cargos de Juiz Ordinal'lo, 
Procuradot e Vereador, bem co-
mo os arrematantes das rendas 
atuavam polo period° de urn 
ano. 

sendo que este ultimo trabalha corn dados estatisticos relativos 
populagao de Ouro Preto, no seculo XIX, de extrema valia para o 
nosso estudo. 3  

A leitura de tao extensa bibliografia nos revelou uma serie de 
contradigOes entre os autores, bem como a falta de amparo docu-
mental para muitas afirmagOes, ate entao indiscutfveis, sobre a 
histeria de Ouro Preto. 4  

Quanto a pesquisa arquivistica, inicialmente pensamos em tra-
balhar corn a documentagao contida nos codices 5da Camara Mu-
nicipal de Ouro Preto, integrantes do acervo do Arquivo POblico Mi-
neiro 6 , no perfodo de 1700-1760, considerando a primeira data co-
mo marco do infcio da formagao do arraial e a Oltima como marco 
da desaceleragao da economia mineradora da regiao, o que tern si-
do expressado por uma historiografia menos recente, como o pe-
rfodo da "decadencia do ouro nas Minas Gerais. Entretanto, 
constatamos a inexistencia, naquele arquivo, de documentos dos 
primeiros anos de Vila Rica, sendo que o mais antigo traz a data de 
1711, ano da elevagao do povoado a categoria de Vila. Por outro 
lado, a dificuldade de leitura, provocada pelo precario estado de 
conservagao de muitos manuscritos, bem como o grande volume 
da documentagao que foi analisada impediram a consecugao de 
nosso objetivo inicial, previsto para ser executado em 4 meses. 
Processamos, no entanto, integralmente, a leitura dos documentos 
das decadas de 10, 20 e 30 do setecentos, pertencentes ao fundo 
arquivistico supra indicado. Foram tambem objeto de nossas pes-
quisas, as "Actas da Camara de Vila Rica 1711-1715", pertencen-
tes ao acervo da Biblioteca Nacional e publicadas em 1927. 7  

A leitura e analise dos documentos contidos em 28 codices e 
nos Anaes acima referidos, revelaram algumas peculiaridades nab 
somente dos preprios documentos, como tambem do funciona-
mento cotidiano e dos objetivos do Senado da Camara de Vila Rica, 
nestas fres decadas do seculo XVIII. 

O emprego aleatorio de termos e nomes, perceptive! em toda a 
documentagao, é o primeiro ponto a ser ressaltado. A nominagao 
das ruas e demais lugares da Vila era particularmente marcada por 
essa caracterfstica. Desta forma, a rua que ligava Ouro Preto a 
Antonio Dias, por exemplo, recebe mais de uma dezena de nomes 
num Onico c6dice — o de Aforamentos — entre os anos de 1712 e 
1722. 0 mesmo ocorria corn as outras ruas, os morros e, ate 
mesmo, corn capelas — a capela de SanrAna era conhecjda tam-
bem como capela do Ouro Fino pontes e chafarizes. E impor-
tante observar, entretanto, que tal confusao é reflexo de outra, pro-
vavelmente, similar: a estrutura administrativa colonial. A grande 
rotatividade dos ocupantes dos cargos ligados ao Senado da Ca-
mara, tqnto quanto dos arrematahtes das rendas auferidas por 
aquele Orgao 8 , contribui decisivamente para a permanencia de 
referida confusao. Cada provedor ou arrematante, registrava, de 
forma distinta em suas prestagOes de contas ou anotagOes, as de-
nominagOes que poderiam ser tanto as oficiais quanto as que privi-
legiavam urn ponto de referencia importante ou urn morador ilustre 
de cada rua. Por tudo isso, fica diffcil determinar os nomes oficiais 
da maioria das ruas, travessas, becos, pontes, fontes e chafarizes 
da Vila. 

Importa esclarecer, tambem, que toda a documentagao pes-
quisada foi produzida pelo Senado da Camara, ou a ele enviada por 
autoridades *las, o que Ihe caracteriza enquanto documentagao 
oficial. Assim, fica evidente que estamos resgatando uma "visao 
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oficial" da formagao e evolugao desta sociedade, que o processo 
historic° que esta se delineando apresenta-se desfalcado da parti-
cipagao popular — seja ela qual for — mesmo porque esses docu-
mentos se caracterizam por sua formal objetividade. Em outras 
palavras, o que queremos deixar claro a que estamos trabalhando 
corn documentos que, numa abordagem preliminar, nao revelam 
este tipo de participagao. Apenas, talvez, nos fornegam algumas 
indicagOes, detectadas nos Acordaos e nas Regulamentagoes. 
Estes documentos apresentam, mais explicitamente, a pretensao 
do Senado da Camara e de seus oficiais — oriundos das camadas 
mais privilegiadas da sociedade — de controlar as atividades ate as 
mais corriqueiras da populagao. As regulamentagOes, neste caso, 
podem ser entendidas como tentativa de controlar praticas e cos-
tumes ja existentes. 0 habit° de reiterar continuamente estas de-
terminagoes, atraves de modificageies e emendas, leva-nos a acre-
ditar na resistencia, por parte do povo, em cumpri-las. 

Os documentos consultados podem ser assim especificados: 

1. Aforamentos / Tombos, Terras de Transmutagao, Reconhe-
cimento e Medigao 

2. Langamento dos Reais Quintos — Cobradores e Contribuintes 
3. Pagamento dos Direitos de Entrada 
4. Termos de Acordaos 
5. CorreigOes 
6. Cartas do Governador, Bandos, Ordens, FrovisOes, Porta-

rias, Propostas, Requerimentos e Petigoes 
7. Cartas da Camara a Sua Magestade 
8. Posturas 
9. Receita e Despesa do Senado 

10. Termos de ArrematagOes 
11. Pagamento do Real Donativo 
12. Fiangas. 

A partir das Listas de Pagamento do Real Donativo e dos 
Reais Quintos, computamos e quantificamos dados referentes as 
freguesias abaixo listadas, que nos permitiram iniciar uma analise 
comparativa entre etas e Vila Rica, na tentativa de perceber o po-
tencial economic° das mesmas, atraves do n6mero de pagantes e 
do vulto de suas propriedades all declaradas — lojas, vendas, cor-
tes, escravos — alem do n6mero de oficiais mecanicos existentes 
em cada uma. Sao elas: Sao Bartolomeu, Lavras Novas, Ouro 
Branco, Congonhas do Campo, Nossa Senhora do Nazareth da 
Caehoeira, Senhora da Boa Viagem da ltaubira, Santo AntOnio do 
Campo, Santo Ant6nio do Itatiaia e Salto do Paraopeba. 

Relativamente a divisao geografica da Vila Rica setecentista, 
esta se delinea a partir de duas zonas principals: a freguesia de 
Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto ? e a freguesia 'de Nossa 
Senhora da Conceigao de Ant6nio Dias. 

A partir de pontos de referencias localizados na documenta-
gao, como corregos, edificagoes religiosas e civip e algumas was 
que conseguimos identificar, tragaremos aqui a 1 aplanta de Vila 
Rica 10  que, segundo constatamos, ja apresentava na decada de 
30, seus limites bem definidos: "do cOrrego do Caquende a ponte 
do Padre Faris". 11  

9. A Freguesia do Pilar apre-
senta, nas primeiras dOcadas 
pesqulsadas, os maiores fndices 
de arrecadacao de impostos e a 
major concentragao de vendas, 
lojas e cortes. 

10. Nossos agradecimentos as 
arqultetas Regina Xavier e Clau-
dia Loge, pela prestimosa cola-
boragao. 

11. COdice 06 — Registro de 
Cartas do Governador e mais 
autoridades do Senado, de Ban-
dos, Ordens, ProvisOes, Porta-
'las, Propostas, Requerimentos 
e Petig6es. 1717/1733. Fl. 62, 
20/01/1727, SG-CMOP — APM. 
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12. C6dice 01 — Registro de 
Termos 	de 	Aforamentos. 
1712/1722. Fl. 176, s/data, SG-
CMOP — ARM. 

13. C6dice 20 — Tombo, Afora-
mentos, Terras de Transmuta-
giro, Reconhecimento e !AKIO°. 
1724/1741. Fi. 94, s/data, SG-
CMOP — ARM. 

14. C6dice 20 (op. cit.) Fl. 98 v., 
s/data, SC-CMOP — APM. 

15. eddies 06 (op. cit.) Fl. 113 v 
e 114, s/data, SC-CMOP — APM. 

16. C6dice 22 — Autos de Cor-
relcao aos Oficiais do Senado. 
1725/1768. Fl. 112v, s/data, SC-
CMOP — ARM. 

17. C6dice 01 (op. cit.) Fl. 167, 
s/data, SC-CMOP — APM. 

18. C6dice 01 (op. cit.) Fl. 31, 
s/data, SC-CMOP — APM 

19. C6dice 01 (op. cit.) Fl. 30 v., 
s/data, SC-CMOP — APM 

20. C6dIce 01 (op. cit.) Fl. 36, 
s/data, SC-CMOP — APM 

21. C6dice 01 (op. cit.) Fl. 36 v., 
s/data, SC-CMOP — APM 

22. C6dice 01 (op. cit.) Fl. 46, 
s/data, SC-CMOP — APM 

0 Caquende constituiu-se numa importante via de acesso a 
Vila Rica, atraves do Caminho do Passa Dez, tambem denominado 
Cabegas. Os Termos de Aforamentos e demais documentos arro-
lados, fornecem pontos de referenda distintos em relagao ao Ca-
quende. Isto nos leva a subdividir a regiao entre Rosario e Alto do 
Caquende, que apresenta urn grande n6mero de aforamentos, 
neste perfodo, principalmente, ao longo do caminho que vai para o 
Passa Dez. Este caminho era cortado pelo corrego do Caquende, 
sobre o qual construiu-se uma ponte conhecida como Ponte do 
Caquende ou Ponte do Rosario. 

Nos Termos de Acordaos e nas CorreigOes, constatamos a 
preocupagao por parte das autoridades locals, corn a realizagao de 
benfeitorias e conservagao do Caminho do Passa Dez, existindo 
Arias referencias ao seu calgamento. 

A regiao do Rosario compreendia as terras da Irmandade de 
Nossa Senhora do Rosario 12  e sua capela 13 , sendo interessante 
ressaltar que esta nao corresponde a atual igreja de Nossa Senho-
ra do Rosario, construfda nas Oltimas decadas do seculo XVIII. 
Consta, tambem, na documentagao, referencia a urn caminho que 
descia do Caquende ate a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, de-
nominado "Iadeira que vay para o Rozario de fronte do Tezoureiro 
dos Auzentes". 14  

A Matriz de Nossa Senhora do Pilar é uma das principals edifi-
cagOes religiosas de Vila Rica e, segundo urn "Registro de Pro-
messa", datado de 1730, foi reconstrufda a partir desta data, ja que 
a antiga Matriz tinha se tornado pequena para o grande n6mero de 
fieis que a ela acorria para as missas e mais offcios. 15  A edificagao 
da nova Matriz ensejou o traslado do Santfssimo Sacramento para 
a capela do Rosario e, quando do seu retorno, em 1733 — embora 
corn as obras nao conclufdas transformou a Vila em palco para 
urn dos acontecimentos mais caracteristicamente barroco, no con-
te6do e na forma, do setecentos mineiros: a procissao do Triunfo 
Eucarfstico. Para este evento, foi aberta a Rua Nova do Sacra-
mento, ligando os dois templos. 

ldentificamos a existencia, na regiao do Pilar, do cOrrego do 
Ouro Preto que, ocasionalmente, inundava a rua fronteira a Ma-
triz. 16  Nas imediagOes da igreja, sobre o corrego, detectamos a 
existencia da chamada Ponte do Ouro Preto. 

Partindo da Matriz de Nossa Senhora do Pilar em direcao 
Antonio Dias, existia a "ladeira que vay do Ouro Preto para o Mor-
ro" 17 , tambem identificada como "subida do Morro que vay do Ouro 
Preto para o Pilourinho". 18  

Do final da Ladeira do Ouro Preto ate a praga principal da Vila, 
entao localizada no atual Largo de Coimbra — ou como a popular-
mente conhecido, Largo de Sao Francisco —, existia a Rua Nova ou 
Caminho Novo, tambem identificada como: "Caminho Novo que 
vay do Ouro Preto para o Pilourinho" 19 ; "Caminho Novo que vay 
deste Ouro Preto para o Pilourinho desta Vila da parte do Morro" 20 ; 

"Caminho Novo que vay para o Pilourinho fazendo frente ao Mor-
ro" 21 ; "Rua Nova que vay do Ouro Preto para Antonio Dias". 22  

0 Morro de Santa Quadri& tambem denominado Morro do Ou-
ro Preto — atual Praga Tiradentes sempre foi o divisor natural das 
freguesias do Pilar do Ouro Preto e Ant6nio Dias. 

Em alguns Termos de Aforamentos encontramos referencias 
existencia de uma regiao denominada "Morro de Sao Joseph", no 
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qual existia o "Caminho de Sao Joseph" e a "Ponte de Sao Jo-
seph". A partir destas informagOes, e outras, concluimos que o 
Morro de Sao Jose era cortado pelo c6rrego do Ouro Preto que 
descia do Morro do Ouro Podre. 23  

Devido a confusao, já citada, da denominagao das ruas, e a 
carencia de pontos de referencias mais precisos, nao nos foi pos-
eve, localizar, em planta, a Rua dos Mercadores e a "Rua de traz 
da direita dos Mercadoree. Alern destas, nao localizamos: "Rua de 
traz de Ouro Preto", "Rua de cima de Ouro Preto", "Rua de baixo 
do Ouro Preto", "Rua Jose Correia", "Rua da Ponte ate o Macedo", 
"Travessa do Teixeira", "Travessa do Meireles", "Travessa dos 
Filgueiras" e "Rua Nova da Paz". 

No que se refere a freguesia de Nossa Senhora da Conceigao 
de Ant6nio Dias, podemos apontar a Matriz como urn dos principals 
pontos de referenda, que nos possibilita o entendimento de seu 
tragado. Em suas proximidades encontramos urn grande arm() 
de aforamentos, o que nos induz a conclusao de 'que all teria sido 
uma zona de grande concentragao populacional. Logo abaixo da 
igreja, existia a chamada Ponte de Ant6nio Dias, sob a qual passa-
va o c6rrego do mesmo nome. 0 acesso a Matriz de Nossa Senho-
ra da Conceigao, era feito por duas ruas, a saber: "Rua da Igreja de 
Ant6nio Dias" e "Rua de baixo" ou "Rua da Ponte" ou, ainda, "Rua 
da Cadeia Velha". Esta oltima abrigou, ate pelo menos 1715, a ca-
deia da Vila. 24  

0 largo — atual Largo de Coimbra ou de Sao Francisco — liga-
va-se a igreja de Nossa Senhora da Conceigao atraves de uma 
"rua direita". Nas primeiras decadas do seculo XVIII, era neste lar-
go que se localizava a principal praga da Vila, corn o Pelourinho e a 
Casa da Camara. 25  E expressiva a documentagao que nos possi-
bilita fazer tat afirmagao. 26  

Acima da igreja, prOximo a nascente do c6rrego que passava 
sob a Ponte do Palacio Velho, e que desembocava no c6rrego de 
Antonio Dias, localizava-se a Rua dos Paulistas. Entretanto, tam-
bern encontramos referencias, na documentacao pesquisada, que 
apontam a existencia do arraial ou rua dos Paulistas, tanto em An-
t6nio Dias quanto em Ouro Preto. Exemplificando: urn documento 
datado de 17/05/1712, apresenta o registro de urn aforamento de 
"duas bragas de chaos para fazer humas cazas as quais sao no 
bairro a que chamao dos Paulistas nesta Freguesia de Nossa Se-
nhora do Pilar" 27  e, outro datado de 18/04/1714, registra "ern Anto-
nio Dias no Arraial dos Paulistas" 28 . Isto nos conduz a duas hip& 
teses: 1. o arraial dos Paulistas 29 , localizava-se na divisa das duas 
freguesias, sendo que parte dele estava em Ant6nio Dias e parte 
em Ouro Preto; 2. existiram duas concentragOes corn a mesma 
denominagao, uma em Ant6nio Dias outra em Ouro Preto. 30 

Seguindo o caminho da Ponte de AntOnio Dias, em diregao 
Mariana, identificamos o bairro do Padre Faria. Ali, registramos o 
major nilmero de aforamentos, tendo como principal referencia o 
"Caminho do Padre Faria", que estendia-se ate o morro que limita-
va o bairro. Cortando o bairro, temos o c6rrego do Padre Faria e, 
sobre ete, a ponte do mesmo nome. Este c6rrego tern sua nascente 
no Morro do Ouro Fino onde, jd nesta epoca, tinham sido erigidas 
as capelas de Santana, tambem denominada de Ouro Fino, e a de 
Sao Joao Batista, considerada a mais antiga da Vila. 
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23. COdice 01 (op. cit.) Fl. 58, 
s/data. SC-CMOP APM. 

24. CodIce 01 (op. cit.) FL 55, 
10/05/1715, SC-CMOP — APM. 

25. A igreja de Sao Francisco 
de Assis foi construlda a partly 
da metade do seculo XVIII. 

26. Ver LOPES, Francisco Anto-
nio. Os Paldcios de Vila Rica —
Ouro Preto no Ciclo do Ouro. 
Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 
1955. 
Arquivo de Inventarlo — Seca° 
Ouro Preto. Divistio de "Docu-
mentacao e Pesqulsa HistOri-
ca/SPHAWBH. 

27. COdice 01 (op. cit.) Fl. 08, 
17/05/1712, SC-CMOP — APM. 

28. COdice 01 (op. cit.) Fl. 42 v., 
18/04/1714, SC-CMOP — APM. 

29. Ver "Planta da cidade de 
Ouro Preto datada entre 1783 e 
1785. In: MOTTA, Lla. "A SPHAN 
em Ouro Preto: uma histOrla de 
conceitos e criterlos". In: Revista 
do PatrimOnlo Historic° a Artist! , 

 co Nacional. Rio de Janeiro, 
(22): 109, 1987. 

30. VASCONCELLOS, Sylvio de. 
(Op. clt.). Nota 02. 



31. COdice 06 (op. cit.) Fls. 07 e 
07 v., 01/04/1718, SC-CMOP — 
APM. 

0 bairro do Padre Faria foi alvo de grande preocupagao por 
parte do Senado da Camara, devido a ocupagae ilegal de suas ter-
ras. Urn Edital, datado de 1718, registra: "Chegado a nossa notfcia 
as excessivas desordens que em policialidades se movem entre os 
moradores do bairro chamado o do Padre Faria sobre o estabele-
cimento e creagao das cazas que fabricam a seu arbitrio nas terras 
deste Conselho ( ) mandamos e resolvemos por melhor expe-
diente nesta materia que todos geralmente nao levantem mais ca-
zas em dito bairro, nem acumulem inovagees de obras as que sao 
feitas sem expressa licenga nossa". 31  Isto reforga a ideia de que 
nao se o bairro do Padre Faria, mas toda Vila Rica, possufa urn 
nemero expressivo de casas, vendas e lojas ilegais o que, sem de-
vida, acarretava significativo prejufzo para o Senado, relativamente 
a arrecadagao dos foros. Esta situagao talvez tenha sido ameniza-
da corn o tombamento da Vila, em 1734, medida que objetivava, 
exatamente, coibir tais irregularidades. 

Uma ladeira ligava o Caminho do Padre Faria ao Alto da Cruz, 
ou Cruz-das-Almas ou, ainda, Tres Cruzes (atual Morro de Santa 
Efigenia) onde despontava a capela Cruz-das-Almas. 

Seguindo pelo Caminho do Padre Faria, encontramos uma pa-
ragem citada tanto nos manuscritos quanto nos mapas, denomina-
da Taquaral. Infelizmente, a documentagao ate agora pesquisada 
revelou poucas informagoes a seu respeito. Nos aforamentos apa-
recem, apenas, referencias ao "Alto do Taquaral", "Chapada do 
Taquaral" e "Caminho do Taquaral", este aim% provavelmente, o 
mesmo que vem do Padre Faria e segue para Mariana. Apenas urn 
documento, datado de 23/03/1735, faz mengdo a existencia ali de 
uma capela: aforamento que "parte de huma banda corn a capela 
do Tacoaral" 32 , sem precisar sua exata localizagaa. Porem, a par-
tir da planta de Vila Rica 33 , conseguimos localize-la a margem da 
estrada que lava a Mariana, do lado dos Morros do Ouro Fino e da 
Piedade, onde se situava a capela do mesmo nome. 

32. COdice 02 (op. cit.) Fls. 126 
e 126 v., 23/03/1735, SC-CMOP 
— APM. 

33. Ver "Planta de Vila Rica de 
Nossa Senhora do Filar" (op. 
cit.)., nota 28. 
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